
SLUŢBENI GLASNIK  

OPĆINE LASTOVO  

                     

 
GODINA: LII                      Lastovo, 30. srpnja 2020. godine             BROJ: 6 

 

 

S a d r ţ a j       

                                                                                           str. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lastovo...............309 

2. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo – ĉ.z. 13190/2................310 

3. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu 

– nogometno igralište „Luţa“............................................................................311 

4. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Lastovo i njezinom pravnom statusu 

– Mjesno groblje................................................................................................315 

5. Odluka o autotaksi prijevozu na podruĉju Općine Lastovo..............................319 

6. Odluka o nazivima ulica na podruĉju Općine Lastovo.....................................322 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Lastovo.......................................................................324 

2. Plan vjeţbi civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo za 2021.godinu..........326 

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbene aktivnosti za turistiĉku i 

protupoţarnu sezonu 2020.................................................................................327 

4. Izvješće o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje od 1.1. - 31.12.2019. 

godine................................................................................................................328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lastovo, 30. srpnja 2020. godine                                                               Sluţbeni glasnik Općine Lastovo 6/20 

  

 

 

309 

 

 
 Na temelju ĉlanka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 123/17.) i ĉlanka 25. Statuta 

Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.), 

Općinsko vijeće Općine Lastovo na 21. sjednici odrţanoj 29. srpnja 2020. godine, donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE LASTOVO 

Ĉlanak 1. 

 U Statutu Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13., 2/13. i 

5/18.)  u ĉlanku 31.  stavku 1. toĉka 16. mijenja se i sada glasi: 

 „sklapa ugovor o zakupu poslovnoga prostora u skladu s odlukom o najpovoljnijoj 

ponudi koju donosi Povjerenstvo za provedbu natjeĉaja i otvaranje ponuda.“ 

 U ĉlanku 31. stavku 1. toĉki 21. rijeĉi: “predstojnika ureda drţavne uprave u Ţupaniji” 

zamjenjuju se rijeĉima: “nadleţnom tijelu drţavne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt”. 

 

Ĉlanak 2. 

U ĉlanku 57.a mijenja se i glasi: 

 „Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 

vijeće Općine Lastovo obavljaju nadleţna tijela drţavne uprave svako u svojem djelokrugu, 

sukladno Zakonu o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 U tu svrhu predsjednik Općinskog vijeća duţan je u roku od 15 dana od dana 

donošenja dostaviti opće akte nadleţnom tijelu drţavne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt, 

zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta.“. 

 

Ĉlanak 3. 

 U cijelom tekstu Statuta Općine Lastovo rijeĉi: „središnje tijelo drţavne uprave“ u 

odreĊenom padeţu zamjenjuju se rijeĉima: „tijelo drţavne uprave“ u odgovarajućem padeţu. 

Ĉlanak 4. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom 

glasniku Općine Lastovo“. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-01/13-01/04 

URBROJ: 2145-02-20-5 

Lastovo, 29. srpnja 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tonći Šarić, v.r. 
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 Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), ĉlanka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i ĉlanka 25. Statuta Općine Lastovo 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.), Općinsko vijeće Općine 

Lastovo na 21. sjednici odrţanoj 29. srpnja 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE LASTOVO – Č.Z. 13190/2 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi nekretnina oznaĉena 

kao ĉest.zem. 13190/2, upisana u zk. ul. 2075 k.o. Lastovo, k.o. Lastovo, u naravi kaštil – 

dvor, površine 144 m
2
. 

 

Ĉlanak 2. 

 Za komunalnu infrastrukturu iz ĉlanka 1. Odluke nalaţe se Općinskom sudu u 

Dubrovniku, Stalna sluţba u Korĉuli, Zemljišnoknjiţni odjel Blato da se izvrši upis nevedene 

komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige, te Drţavnoj 

geodetskoj upravi, Podruĉnom uredu za katastar Korĉula, Odjelu za katastar nekretnina Blato 

evidentiranje iste u katastru. 

 

Ĉlanak 3. 

Odluka sluţi u svrhu uknjiţbe ĉest.zem. 13190/2, upisana u zk. ul. 2075 k.o. Lastovo u 

zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi, u neotuĊivom vlasništvu Općine Lastovo, 

Dolac 3, Lastovo, OIB: 96014931839.                                                                                 

 

Ĉlanak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 940-01/20-01/06 

URBROJ: 2145-02-20-1 

Lastovo, 29. srpnja 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tonći Šarić, v.r. 
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  Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), ĉlanka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i ĉlanka 25. Statuta Općine Lastovo 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.), Općinsko vijeće Općine 

Lastovo na 21. sjednici odrţanoj 29. srpnja 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE LASTOVO I NJEZINOM 

PRAVNOM STATUSU – NOGOMETNO IGRALIŠTE „LUŢA“ 

 

Ĉlanak 1. 

Komunalna infrastruktura na podruĉju Općine Lastovo navedena u sljedećoj tablici 

proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi: 

NAZIV I OPIS Zemljišnoknjiţne oznake (k.č.br.) Vrsta komunalne 

infrastrukture 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4437 Z.U. 653 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4438 Z.U. 533 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4439 Z.U. 263 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4440 Z.U. 299 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4442 Z.U. 441 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4443/1 Z.U. 132 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4443/2 Z.U. 132 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4575/2 Z.U. 2904 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4575/1 Z.U. 2040 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4523 Z.U. 1502 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4529 Z.U. 148 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4530 Z.U. 2200 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4503/1 Z.U. 156 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4502 Z.U. 2208 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4473 Z.U.  k.o. Lastovo javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4477 Z.U. 824 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4496 Z.U. 844 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 
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Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4493 Z.U. 612 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4492 Z.U. 554 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4483 Z.U. 2445 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4498 Z.U. 1745 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4494 Z.U. 259 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4478/1 Z.U. 367 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4478/2 Z.U. 376 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4478/3 Z.U. 324 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4460/2 Z.U. 216 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4460/3 Z.U. 1563 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4455 Z.U. 1288 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4447 Z.U. 162 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4448 Z.U. 2399 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4449 Z.U. 554 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4446 Z.U. 29 k.o. Lastovo javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4445 Z.U. 1231 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4450 Z.U. 1193 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4451/1 Z.U. 1366 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4451/2 Z.U. 1328 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4451/3 Z.U. 1368 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4444 Z.U. 484 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4459 Z.U. 683 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4454 Z.U. 254 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4460/1 Z.U. 296 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno Ĉest. zemlje 4479 Z.U. 542 k.o. javna zelena površina 
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igralište  Lastovo 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4461 Z.U. 974 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4462 Z.U. 1495 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4463 Z.U. 1654 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4464 Z.U. 327 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4465 Z.U. 1523 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4466 Z.U.  k.o. Lastovo javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4457 Z.U. 1900 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4474 Z.U. 326 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4475 Z.U. 1875 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4476 Z.U. 218 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4466/1 Z.U. 876 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4466/2 Z.U. 132 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4467 Z.U. 308 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4468 Z.U. 213 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4469 Z.U. 1642 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4470 Z.U. 109 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4472 Z.U. 704 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4513/1 Z.U. 2301 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4514 Z.U. 2647 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4515 Z.U. 248 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4516  Z.U. 621 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4517 Z.U. 1873 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4518/1 Z.U. 437 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4518/2 Z.U. 1111 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 
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Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4519 Z.U. 1485 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4528 Z.U. 2769 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4522 Z.U. 2881 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4521  Z.U. 625 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4520 Z.U. 902 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

Nogometno 

igralište  

Ĉest. zemlje 4580 Z.U. 1356 k.o. 

Lastovo 

javna zelena površina 

 

Ĉlanak 2. 

Primjenom ĉlanka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog 

elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraĊenog od ureda ovlaštenog inţenjera 

geodezije Gauss d.o.o. evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz ĉlanka 1. 

ove Odluke u odnosu na dio ili cjelinu katastarskih ĉestica koje nose oznaku ĉest. zem. 4437; 

4438; 4439; 4440; 4442; 4443/1; 4443/2; 4575/2; 4575/1; 4523; 4529; 4530; 4503/1; 4502; 

4473; 4477; 4496; 4493; 4492; 4483; 4498; 4494; 4478/1; 4478/2; 4478/3; 4460/2; 4460/3; 

4455; 4447; 4448; 4449; 4446; 4445; 4450; 4451/1; 4451/2; 4451/3; 4444; 4459; 4454; 

4460/1; 4479; 4461; 4462; 4463; 4464; 4465; 4466; 4457; 4474; 4475; 4476; 4466/1; 4466/2; 

4467; 4468; 4469; 4470; 4472; 4513/1; 4514; 4515; 4516; 4517; 4518/1; 4518/2; 4528; 4522; 

4521; 4520; 4580 sve u k.o. Lastovo, te će se u novo stanje upisati kao novoosnovana k.ĉ. 

zem. s naĉinom uporabe – javna zelena površina, nogometno igralište sa pripadajućom 

infrastrukturom, na ime Javno dobro u općoj uporabi, u neotuĊivom vlansištvu Općine 

Lastovo, Dolac 3, Lastovo OIB: 96014931839.                                                                                 

 

Ĉlanak 3. 

 Za komunalnu infrastrukturu iz ĉlanka 1. Odluke nalaţe se Općinskom sudu u 

Dubrovniku, Stalna sluţba u Korĉuli, Zemljišnoknjiţni odjel Blato da se izvrši upis navedene 

komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige, te Drţavnoj 

geodetskoj upravi, Podruĉnom uredu za katastra Korĉula, Odjelu za katastar nekretnina Blato 

evidentiranje iste u katastru. 

Ĉlanak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 940-01/20-01/06 

URBROJ: 2145-02-20-2 

Lastovo, 29. srpnja 2020. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tonći Šarić, v.r. 

 

 



Lastovo, 30. srpnja 2020. godine                                                               Sluţbeni glasnik Općine Lastovo 6/20 

 

 

 

315 

Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), ĉlanka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i ĉlanka 25. Statuta Općine Lastovo 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18.), Općinsko vijeće Općine 

Lastovo na 21. sjednici odrţanoj 29. srpnja 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE LASTOVO I NJEZINOM 

PRAVNOM STATUSU – MJESNO GROBLJE  

 

Ĉlanak 1 

Komunalna infrastruktura na podruĉju Općine Lastovo navedena u sljedećoj tablici 

proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi: 

NAZIV I OPIS Zemljišnoknjiţne oznake 

(k.č.br.) 

Vrsta komunalne infrastrukture 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4497/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene - parkiralište 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4497/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene - parkiralište 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4499 k.o. Lastovo površina javne namjene - parkiralište 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4473 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4503/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4502 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4503/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4512/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4512/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4513/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4538 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4511/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4511/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4539/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4509/2  k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4510 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4544 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4508 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 



Lastovo, 30. srpnja 2020. godine                                                               Sluţbeni glasnik Općine Lastovo 6/20 

 

 

 

316 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4507 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4547/3 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4505 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4506 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4504 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4550 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4501 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zgrade 28 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5612 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5615 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5616 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5614 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5617 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4500/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4500/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4530 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4540 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4546 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4513/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4548 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 4545/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5581 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5607 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5608 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 
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Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5610 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5609 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5611 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5613/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5613/2 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5623 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5621 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5620 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5619 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5618 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5624/1 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5625 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5626 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5666 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5606/3 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5668 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 5665 k.o. Lastovo površina javne namjene – groblje sa 

popratnom infrastrukturom 

Mjesno groblje Ĉest. zemlje 13185 k.o. 

Lastovo 

površina javne namjene – kolna 

prometnica 

 

Ĉlanak 2. 

Primjenom ĉlanka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog 

elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraĊenog od ureda ovlaštenog inţenjera 

geodezije Gauss d.o.o. evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz ĉlanka 1. 

ove Odluke u odnosu na dio ili cjelinu katastarskih ĉestica koje nose oznaku ĉest. zem. 

4497/1; 4497/2; 4499; 4473; 4503/2; 4502; 4503/1; 4512/1; 4512/2; 4513/2; 4538; 4511/1; 

4511/2; 4539/1; 4509/2; 4510; 4544; 4508; 4507; 4547/3; 4505; 4506; 4504; 4550; 4501; 

5612; 5615; 5616; 5614; 5617; 4500/1; 4500/2; 4530; 4540; 4546; 4513/1; 4548; 4545/2; 

5581; 5607; 5608; 5610; 5609; 5611; 5613/1; 5613/2; 5623; 5621; 5620; 5619; 5618; 5624/1; 

5625; 5626; 5666; 5606/3; 5668; 5665; 13185 i ĉest. zgrade 28 sve u k.o. Lastovo, te će se u 

novo stanje upisati kao novoosnovana k.ĉ.zem.  s naĉinom uporabe – mjesno groblje Lastovo 

na ime Javno dobro u općoj uporabi, u neotuĊivom vlansištvu Općine Lastovo, Dolac 3, 

Lastovo, OIB: 96014931839.                                                                                 
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Ĉlanak 3 

 Za komunalnu infrastrukturu iz ĉlanka 1. Odluke nalaţe se Općinskom sudu u 

Dubrovniku, Stalna sluţba u Korĉuli, Zemljišnoknjiţni odjel Blato da se izvrši upis navedene 

komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige, te Drţavnoj 

geodetskoj upravi, Podruĉnom uredu za katastra Korĉula, Odjelu za katastar nekretnina Blato 

evidentiranje iste u katastru. 

 

Ĉlanak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 940-01/20-01/06 

URBROJ: 2145-02-20-3 

Lastovo, 29. srpnja 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tonći Šarić, v.r. 
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Na temelju ĉlanka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“, 

broj 41/18. i 98/19.) i 25. Statuta Općine Lastovo (“Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, broj 

03/09., 01/13., 02/13. i 05/18.) Općinsko vijeće Općine Lastovo, na svojoj 21. sjednici 

odrţanoj 29. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

 O AUTOTAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom se Odlukom  utvrĊuju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, naĉin njihova 

korištenja, kao i visinu naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na 

podruĉju Općine Lastovo. 

 

II. DOZVOLA 

 

Ĉlanak 2. 

(1) Dozvola je akt kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje autotaksi 

prijevoza osoba na podruĉju Općine Lastovo. 

(2) Dozvolu u upravnom postupku izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo 

(dalje u tekstu – Jedinstveni upravni odjel). 

(3) Jedinstveni upravni odjel vodi upisnik izdanih dozvola. 

 

Ĉlanak 3. 

(1) Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do isteka licencije. 

(2) Za izdavanje dozvole plaća se jednokratna naknada od 500,00 kuna, a najviše u 

visini jedne desetine prosjeĉne mjeseĉne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Općini 

Lastovo za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva 

za izdavanje dozvole. 

(3) Naknada za dozvolu prihod je Proraĉuna Općine Lastovo. 

 

Ĉlanak 4. 

(1) Jedinstveni upravni odjel izdaje dozvolu prema zahtjevu trgovaĉkog društva ili 

obrtnika s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza osoba. 

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole prijevoznik treba priloţiti presliku vaţeće 

licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. 

 

Ĉlanak 5. 

Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza sadrţi: 

- naznaku prijevoznika kojemu se daje dozvola i OIB, 

- razdoblje na koje se dozvola izdaje,                                                                                              

- naznaku visine naknade,                                                                                                                                   

- prava i obveze prijevoznika da se pridrţava uvjeta prijevoza utvrĊenih zakonskim 

propisima i ovom Odlukom,                                                                                                        

- prava i obveze davatelja dozvole,                                                                                                                

- zabranu prijenosa dozvole na drugu osobu i                                                                        

- uvjete poništenja ili ukidanja rješenja. 

 

Ĉlanak 6. 
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 (1) Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza osoba prestaje istekom vremena za koje 

vrijedi. 

(2) Dozvola moţe prestati i prije isteka vremena za koje je izdana: 

- na zahtjev autotaksi prijevoznika, 

- ako prijevoznik više ne ispunjava uvjete za dodjelu dozvole,  

- ako se obrt koji obavlja djelatnost autotaksi prijevoza briše iz  Obrtnog registra. 

Rješenje o prestanku vaţenja dozvole donosi Jedinstveni upravni odjel. 

 

Ĉlanak 7. 

           Autotaksi prijevoznik ne moţe dozvolu prenijeti na drugu osobu. 

 

IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTA 

 

Ĉlanak 8. 

(1) Autotaksi stajališta su oznaĉena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju 

putnike. 

(2) Autotaksi stajalište obiljeţava se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na 

kolniku, sukladno zakonu i provedbenim propisima. Autotaksi stajalište obiljeţeno je i 

posebnim znakom na kojemu mora biti vidljivo istaknut naziv stajališta. 

 

Ĉlanak 9. 

Autotaksi stajališta na podruĉju Općine Lastovo su: 

- Pjevor – 3 oznaĉena mjesta ispred banke, 

- Ubli, trajektno pristanište – 3 oznaĉena mjesta, od platoa istoĉno, 

- Pasadur – 1 mjesto, stara riva – uz most. 

 

Ĉlanak 10. 

(1) Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila nego što ima obiljeţenih 

mjesta i ne smiju se parkirati druga vozila. 

 (2) Za uporabu autotaksi stajališta ne plaća se pristojba. 

 

Ĉlanak 11. 

 Na autotaksi stajalištima ne smije stajati vozilo koje ne obavlja autotaksi prijevoz niti 

prijevoznik koji nema dozvolu. 

 

VI. NADZOR 

 

Ĉlanak 12. 

Nadzor nad provoĊenjem odredbi ove Odluke obavlja komunalni redar.  

 

VII.. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 13. 

 (1) Novĉana kazna u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna izreći će se za prekršaj 

pravnoj osobi, novĉana kazna u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna fiziĉkoj osobi – 

obrtniku ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost, a koja je poĉinila prekršaj u vezi 

obavljanja njezina obrta ili  samostalne djelatnosti te novĉana kazna u iznosu od 500,00 do 

2.000,00 kuna za prekršaj koji je poĉinila fiziĉka osoba: 

1. ako obavlja autotaksi prijevoz osoba bez dozvole, 

2. ako autotaksi prijevoznik stoji izvan odreĊenog autotaksi stajališta, 
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3. ako na autotaksi stajalištima stoji vozilo koje ne obavlja autotaksi prijevoz ili 

prijevoznik koji nema dozvolu. 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                       Ĉlanak 14. 

Prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz na podruĉju Općine Lastovo u vrijeme 

stupanja na snagu ove Odluke, duţni su podnijeti zahtjev za izdavanjem dozvole u roku od 8 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Ĉlanak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo“. 

 

Ĉlanak 16. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o autotaksi prijevozu na 

podruĉju Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 4/20). 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 340-05/20-01/04 

URBROJ: 2145-02-20-1 

Lastovo, 29. srpnja 2020. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tonći Šarić, v.r. 
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 Na temelju ĉlanka 25. Statuta Općine Lastovo (“Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, 

broj 03/09., 01/13., 02/13. i 05/18.) Općinsko vijeće Općine Lastovo, na svojoj 21. sjednici 

odrţanoj 29. srpnja 2020. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 

O NAZIVIMA ULICA NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO 
 

Ĉlanak 1. 

 Ovom Odlukom odreĊuju se nazivi ulica na podruĉju Općine Lastovo. 

 

Ĉlanak 2. 

 U mjestu Lastovu utvrĊuju se sljedeći nazivi ulica: 

1. LUŢA: od Kriţa ispred Podruma, kuće Kvinta, Trojković, Pavliĉević, Antica do trafo 

stanice. 

2. GORNJA LUKA: od kuće Kućarić, do kuće Simić, Antiĉević. 

3. DOVNJA LUKA: od kuće Šarić, Mariĉević, prodavaonice Sangaleti do raskriţja 

ispred kuće Bevilaqua. 

4. RAVANCE: od kuće Janĉić Stjepana do kuće Ivelja i Damjan. 

5. POĈUVALO: od crkve Sv. Kuzme i Damjana,  kuće Lozica, Ivĉević do kuće Frlan. 

6. POD STRAŢU: od raskriţja ispred kuće Šarić, Glumac (Kujalo), Fantela do kuće 

Ivelja. 

7. ANTUNA BOGDANOVIĆA: od raskriţja ispred kuće Borovina Ivice, Šutić do kuće 

Šutić Antuna (Biţe – Australija). 

8. PUT GRMICE:  od kuće Frlan Milana, Brankov do ulice Dobre Dobriĉević. 

9. DOBRE DOBRIĈEVIĆA (Bonino de Boninis): od ex Uljare, kuće Škratulja, 

Pavliĉević Ţeljka (Vela) do Kriţa na Luţu. 

10. PJEVOR: od crkve Sv. Roka do ex. Uljare. 

11. PUT SV. MARTINA: od ex. Uljare do raskriţja Zdravstvene stanice i Komunalca. 

12. PUT SV. VICENCA : od raskriţja kuće Jurica Ivana pok. Krista, Radovanović, crkve 

sv. Vicenca do kuće Frlan. 

13. BISKUPA ĐIVOJE: od kuće Jurica Ivana pok. Krista, Jurica Luke, Trojković do kuće 

ex. Ivĉević. 

14. FRANA ANTICE: od kuće Lešić Luke (Šantulovića), Barbić Anite (Batikula), Ivelja 

(Pece) do raskriţja na Poĉuvalu (ispod kuće Jurica Ruţe). 

15. POKLADARSKA:  od skala od Pjevora, kuće Đivoje Bartula (Pava), Barbić Vitka 

(Granda) do raskriţja na Poĉuvalu. 

16. SV. KUZME I DAMJANA: od crkve sv. Roka, kuće Grgurević Stjepana (Miće), 

Lešić Ante, crkve sv. Kuzme i Damjana, kuća Trumbić, Draţinić Emanuela do kuće 

Pietro Conceta. 

17. JUNIJA PALMOTIĆA: od kuće Grgurević Petra (Miće), Ivelja Ranka, Škratulja 

Kristo (Tusti) do kuće Kuzme Ivelje. 

18. KNEŢEVA: od crkve sv. Roka, kuće Pavliĉević Nikole (Vela), Šarić (Merlo), Ivelja 

Stjepana (Grjaša),  Kneţev dvor, Ivelja Ireneja, do kuće Fantela. 

19. POD GLAVICU: od kuće Glumac Ivana (Huhrana), Tinke Katavić do kuće Kovaĉ-

Dumanić. 

20. SV. ANTUNA:  od raskriţja ispred Djeĉjeg vrtića do crkve sv. Antuna i sv. Antuna do 

raskriţja na Petnjici. 

21. DOLAC:  od kuće Rešić, Glumac Tonĉi, Dovca, kuće Lešić Ivana (Ferde) do raskriţja 

na Poĉuvalu (ispod kuće Ivanke Borovina). 

22. PUŠĆET: od kuće Lozica, stare Općine do raskriţja na Ravance (kuća Janĉić). 
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23. ULICA MAESTRA IVANA DRAŢINIĆA: od kuće Draţinić Veljka do kuće Janĉić 

Jadrana (Munjice) i Lovora. 

 

24. PUT LUĈICE: od crkve sv. Roka do Luĉice, odnosno sv. Mihovila i uvala Luĉica. 

25. PUT PORTORUSA - od Luţe do Skrivene Luke  

26. PUT BARJA - od Luţe do Barja. 

 

Ĉlanak 3. 

 U naselju Ubli utvrĊuju se slijedeći nazivi ulica i trga: 

1. Kompleks objekata „Zle Polje - Bivša vojarna „Maršalka“  

2. Kompleks objekata „Niţno polje“ - Bivša vojarna „Niţno polje“  

3. Naselje Bruna Bušića - novo naselje u Ublima  

4. TRG SV. PETRA - trg ispred crkve sv. Petra  

5. MARINA DRŢIĆA - ulica od trga prema naselju Bruna Bušića  

6. IVANA GUNDULIĆA- ulica od Trga sv. Petra do izlaza iz Ubli prema Vinom polju  

7. MARKA MARULIĆA - ulica od Trga sv. Petra prema obli  

8. PUT ZAGLAVA - ulica od pumpne stanice prema Zaglavu  

9. DRAGOVODA - ulica od obale prema Pasaduru 

10. OBALA LASTOVSKIH RIBARA – ulica uz trajektnu luku. 

 

Ĉlanak 4. 

 Ulica u naselju Zaklopatica zove se „ULICA ZAKLOPATICA“. 

 

Ĉlanak 5. 

 Ulica u naselju Skrivena Luka zove se „ULICA PORTORUS“. 

 

Ĉlanak 6. 

 U naselju Pasadur utvrĊuju se sljedeći nazivi ulica: 

1. PUT JURJEVE – od mosta prema Jurjevoj luci 

2. PUT LENGE – od mosta prema Lengi 

3. ULICA PASADUR – od mosta (hotela) prema kući Todling 

4. PREŢBA – od kriţanja sa Ulicom put Lenge do kraja slijepe ulice  

5. PREHODIŠĆA - od trafo stanice do kraja Prehodišća. 

 

Ĉlanak 7. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vaţiti sve dosadašnje odluke koje propisuju 

nazive ulica na podruĉju Općine Lastovo. 

 

Ĉlanak 8. 

 Ova će se Odluka objaviti u „Sluţbenom glasniku Općine Lastovo“, a  stupa na snagu 

1. lipnja 2021. godine (nakon završetka Popisa stanovništva). 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 015-01/20-01/01 

URBROJ: 2145-02-20-1 

Lastovo, 29. srpnja 2020. godine       

           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Tonći Šarić, v.r. 
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Na temelju ĉlanka 4. stavka 3. Zakona o sluţbenicima i namještenicima u lokalnoj i 

podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i 

ĉlanka 31. Statuta Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 

2/13. i 5/18.), Općinski naĉelnik Općine Lastovo dana 24. srpnja 2020. godine, donosi 
 

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA  

OPĆINE LASTOVO 
 

Ĉlanak 1. 

 U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo”, broj 3/18., 8/18. i 10/18.) ĉlanak 7. dopunjuje se na 

naĉin da se iza sistematizacije – 7. spremaĉ dodaje sljedeće: 

 

8. DOMAR 

Broj izvršitelja: 1 

Osnovni podaci o radnom mjestu 

Kategorija Potkategorija Razina Klasifikacijski rang 

IV. 
Namještenik II. 

potkategorije 
1. 11. 

Opis poslova radnog mjesta 

Opis poslova i zadataka 

Pribliţan postotak 

vremena potreban za 

obavljanje pojedinog 

posla 

obavlja tehniĉke i obrtniĉke poslove, koji se odnose na poslove 

odrţavanja i otklanjanja tehniĉkih kvarova, u svim zgradama u 

vlasništvu Općine Lastovo. Vodi brigu i evidenciju o raspolaganju i 

opremljenosti zgrada i prostora u vlasništvu Općine Lastovo 

40 % 

vrši manje popravke  na poslovnim prostorijama, instalacijama i 

drugoj opremi te liĉilaĉke radove 
15 % 

obavlja poslove zaštite i sigurnosti na radu 10 % 

vodi brigu o odrţavanju zelenih površina unutar i oko zgrada u 

vlasništvu Općine Lastovo 
10 % 

pomaţe u tehniĉkim i drugim poslovima oko pripreme protokolarnih 

sveĉanosti koje organizira Općina Lastovo 
5 % 

brine o isticanju obiljeţja (grbova i zastava) Općine Lastovo, RH i 

EU 
5 % 

Obavlja dostavu materijala za sjednice Općinskog vijeća i njihovih 

radnih tijela 
5 % 

obavlja i druge poslove po nalogu proĉelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela 
10 %  

Opis razine standardiziranih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

Potrebno struĉno 

znanje 

srednja struĉna sprema tehniĉke struke, najmanje jedna godina radnog 

iskustva na odgovarajućim poslovima, vozaĉka dozvola „B“ 

kategorije 

Sloţenost poslova 
obavljanje pomoćnih i tehniĉkih poslova koji zahtijevaju primjenu 

odreĊenih tehniĉkih i obrtniĉkih vještina i znanja. 

Samostalnost u radu - 

Stupanj suradnje s - 
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drugim tijelima i 

stupanj komunikacije 

sa strankama 

Stupanj odgovornosti 

i utjecaj na donošenje 

odluka 

stupanj odgovornosti ukljuĉuje odgovornost za materijalne resurse s 

kojima namještenik radi. 

 

 

Ĉlanak 2. 

 Ĉlanak 9. mijenja se te sada glasi: 

 „Puno radno vrijeme sluţbenika je 40 sati tjedno.  

 Radno vrijeme namještenika je odreĊeno u nepunom radnom vremenu, odnosno 20 

sati tjedno. 

 Tjedno radno vrijeme rasporeĊeno je na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka. 

 Sluţbenik i namještenik mora biti obaviješten o rasporedu rada ili promjeni rasporeda 

radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u sluĉaju hitnoga prekovremenog 

rada.“ 

 

Ĉlanak 3. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

KLASA: 011-01/18-01/03 

URBROJ: 2145-01-20-4 

U Lastovu 24. srpnja 2020. godine 

 

Općinski naĉelnik 

Leo Katić, v.r. 
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  Na temelju ĉlanka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.),  ĉlanka 31. Statuta 

Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 03/09. i 01/13., 02/13. i 05/18.), te Pravilnika o vrstama i naĉinu provoĊenja vjeţbi 

operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 49/16.) Općinski naĉelnik Općine Lastovo, dana 8. lipnja 2020. godine donosi  

PLAN VJEŢBI CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU OPĆINE LASTOVO ZA 2021. GODINU 

I. 

 Ovim Planom vjeţbi Civilne zaštite za 2021.godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrĊuje se organiziranje i provoĊenje vjeţbe operativnih 

snaga sustava civilne zaštite Općine Lastovo. 

II. 

R. 

br. 

Vrijeme 

odrţavanja 

(mjesec) 

Nositelj 

(organizator) 
Naziv  Tema 

Broj  

sudionika 

Financijska 

sredstva za 

provedbu Lokacija 

odrţavanja 
Vrsta/tip  Sudionici 

Općina Ostali 

Procijenjeni 

iznos 

(nositelj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Listopad 2021. 

godine Općina Lastovo 

Stoţerno 

upravljanje 

Pozivanje, aktiviranje, poĉetak 

rada Stoţera civilne zaštite uz 

upoznavanje sa planskim 

dokumentima 

4 17 1.000,00 

Zgrada 

Općine 

Lastovo 

Stoţerno-

zapovjedna 

Stoţer civilne zaštite Općine 

Lastovo (12) 

Općina Lastovo (4) 

Teklići po potrebi 

III. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Sluţbenom glasniku Općine Lastovo“. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 
OPĆINSKI NAĈELNIK 
 

KLASA: 810-01/20-01/01 

URBROJ: 2145-01-20-2 

U Lastovu 8. lipnja 2020. godine 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

Leo Katić, v.r. 
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 Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Lastovo (˝Sluţbeni glasnik Općine Lastovo˝, 

broj 3/09. i 1/13.), Općinski naĉelnik Općine Lastovo donosi 

  

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBENE AKTIVNOSTI  

ZA TURISTIČKU I PROTUPOŢARNU SEZONU 2020. 

 

Ĉlanak 1. 

 U Povjerenstvo za provedbene aktivnosti za turistiĉku i protupoţarnu sezonu 2020. 

godine, sastavljeno od predstavnika sluţbi, poduzeća i udruga koje djeluju na podruĉju 

Općine Lastovo, imenuju se: 

 

1. Leo Katić – Općinski naĉelnik 

2. Margaret Hropić – zamjenica Općinskog naĉelnika 

3. Antonia Barbić – proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

4. Bruna Rizvanović – Turistiĉka zajednica Općine Lastovo 

5. Ante Jurica – Policijska postaja Lastovo 

6. Lucijana Barbić – Komunalac d.o.o.  

7. Jakov Belić – NPKLM d.o.o. 

8. Lukša Hropić – DVD Lastovo 

9. Mario Frlan – DVD Lastovo 

10. Marijo Baĉko – Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otoĉje“ 

11. Rudi LaVolpicella – Luĉka ispostava Lastovo 

12. Ţeljko Kurta – Hotel Solitudo Lastovo 

13. Annette Mufić Trojković – Udruga „Val“ Lastovo 

14. Ivana Marĉeta Frlan – Udruga Dobre Dobriĉević 

15. Jelena Mamić – Dom zdravlja 

 

Ĉlanak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ˝Sluţbenom glasniku 

Općine Lastovo˝. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

KLASA: 810-03/20-01/03 

URBROJ: 2145-01-20-1 

Lastovo, 8. lipnja 2020. godine 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK  

                                                                                                                Leo Katić, v.r. 
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      REPUBLIKA HRVATSKA 

   DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA 

                            OPĆINA LASTOVO                 

                  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2019. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KLASA: 022-05/20-01/01 

URBROJ: 2145-01-20-1 

Lastovo, 14. sijeĉnja 2020. godine 

 

 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

Leo Katić, v.r. 
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I. UVODNI DIO 

 

 U izvještajnom razdoblju Općinski naĉelnik Općine Lastovo je u okviru svog 

djelokruga:  

- utvrĊivao prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće,  

- izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i 

urbanistiĉkih planova te drugih akata Općinskog vijeća,  

- upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i 

rashodima Općine,  

- utvrdio prijedlog proraĉuna Općine,  

- usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine te nadzirao njihov rad,  

- obavljao izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mu povjereni 

zakonom, 

- te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Općine Lastovo i aktima 

Općinskog Vijeća. 

 

II. AKTIVNOSTI  

 

 U izvještajnom razdoblju Općinski naĉelnik Općine Lastovo, na temelju zakona i 

podzakonskim propisa, utvrdio je prijedloge sljedećih akata koje donosi Općinsko Vijeće: 

- Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj („Sluţbeni glasnik Općine 

Lastovo“, broj 2/19.), 

- Odluka o komunalnom doprinosu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 2/19.), 

- Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 2/19.), 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Lastovo za 2018. godinu („Sluţbeni 

glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo i provoĊenju javnog 

natjeĉaja („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „UreĊenje dvorišta te fasade 

Djeĉjeg vrtića Lastavica“ („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Društvena graĊevina – 

adaptacija DOM KULTURE U LASTOVU“ („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 

3/19.), 

- Plan djelovanja Općine Lastovo u podruĉju prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Izvješće o stanju zaštite od poţara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapreĊenja zaštite od poţara na podruĉju Općine Lastovo u 2018. godini („Sluţbeni 

glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Godišnji provedbeni plan unapreĊenja zaštite od poţara Općine Lastovo za 2019. 

godinu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje domara („Sluţbeni glasnik Općine 

Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatnog povjerenstva („Sluţbeni glasnik Općine 

Lastovo“, broj 5/19.), 
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- Odluka o izmjeni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 5/19.), 

- Odluka o uvjetima i naĉinu drţanja kućnih ljubimaca i naĉinu postupanja s napuštenim 

i izgubljenim ţivotinjama i divljim ţivotinjama („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 5/19.), 

- Odluka o utvrĊivanju godišnjih financijskih izvještaja trgovaĉkog društva Komunalac 

d.o.o. za 2018. godinu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 5/19.), 

- Odluka o uporabi dobiti trgovaĉkog društva Komunalac d.o.o. za 2018. godinu 

- Odluka o utvrĊivanju godišnjih financijskih izvještaja trgovaĉkog društva Vodovod i 

odvodnja Lastovo d.o.o. za 2018. godinu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 

5/19.), 

- Odluka o pokriću gubitka trgovaĉkog društva Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o. za 

2018. godinu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 5/19.), 

- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 6/19.), 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Lastovo za 2019. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Izmjene i dopune Proraĉuna Općine Lastovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 

2021. godinu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Proraĉun Općine Lastovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo u 2019. godini 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo za 2020. 

godinu s financijskim uĉincima za trogodišnje razdoblje („Sluţbeni glasnik Općine 

Lastovo“, broj 6/19.), 

- Plan djelovanja Općine Lastovo u podruĉju prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ĉlanova Vijeća za davanje koncesijskog 

odobrenja („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Dom kulture u Lastovu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19). 

 

 U izvještajnom razdoblju, meĊu ostalim aktima koje je donio Općinski naĉelnik, 

vaţno je istaknuti sljedeće: 

- Plan prijma u sluţbu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo za 2019. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 1/19.), 

- Plan prijma na struĉno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini 

Lastovo za 2019. godinu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 1/19.), 

- Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 1/19.), 

- Plan klasifikacijskih oznaka i brojĉanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena 

Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Lastovo za 2019. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 1/19.), 

- Plan upravljanja pomorskim dobrom na podruĉju Općine Lastovo za 2019. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 1/19.), 

- Izvješće o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2018. 

godine („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 
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- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave – Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za podruĉje 

Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Plan motrenja, ĉuvanja i ophodnje na podruĉju Općine Lastovo za 2019. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za 2018. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova 

strateškog planiranja za Općinu Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 

3/19.), 

- Odluka o razrješenju v.d. direktora Komunalca d.o.o („Sluţbeni glasnik Općine 

Lastovo“, broj 3/19.), 

- Odluka o imenovanju direktora Komunalca d.o.o („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 3/19.), 

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave UreĊenje 

prometnica na podruĉju Općine Lastovo („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 

4/19.), 

- Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave u predmetu jednostavne nabave - 

GraĊevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi - Crkva Sv. Mihovila 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 4/19.), 

- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

poţara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na podruĉju Općine Lastovo 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 4/19.), 

- Plan aktivnog ukljuĉenja svih subjekata zaštite od poţara na podruĉju Općine Lastovo 

u 2019. godini („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 4/19.), 

- Plan vjeţbi civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo za 2020. godinu („Sluţbeni 

glasnik Općine Lastovo“, broj 4/19.), 

- Izmjena Plana vjeţbi civilne zaštite na podruĉju Općine Lastovo za 2019. godinu 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 5/19.), 

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave – GraĊevinska 

sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi – crkva sv. Mihovila („Sluţbeni 

glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave u predmetu jednostavne nabave - 

Radovi rušenja, demontaţa i hidroizolaterski radovi unutar objekta - Dom mladih Ubli  

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave – Radovi 

rušenja, demontaţa i hidroizolaterski radovi unutar objekta – Dom mladih Ubli 

(„Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Odluka o pripremi i provoĊenju vjeţbe Stoţerno upravljanje – vjeţba civilne zaštite 

2019 („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/19.), 

- Odluka o imenovanju sluţbenika za informiranje („Sluţbeni glasnik Općine Lastovo“, 

broj 6/19). 

 

 Radi rješavanja problema od vaţnosti za Općinu Lastovo, Općinski naĉelnik je u 

izvještajnom razdoblju u prostorijama Općine Lastovo odrţao sastanke sa: 

- puĉkom pravobraniteljicom Lorom Vidović (10. svibnja 2019.) 

- naĉelnicom Vela Luke Katarinom Gugić i naĉelnikom Blata Antom Šeparovićem na 

temu prometne nepovezanosti (17. svibnja 2019.), 

- zastupnikom u Hrvatskom saboru Slavenom Dobrovićem i konzultantom Robertom 

Hadţićem na temu uĉinkovitog gospodarenja otpadom (3. rujna 2019.). 
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- predstavnicima lokalnih ustanova, udruga, poduzeća i ostalih dionika. 

 Znaĉajni sastanci odrţani su i u Vladi RH, Hrvatskom saboru, Ministarstvu financija, 

Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 

Ministarstvu drţavne imovine, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu uprave, 

Ministarstvu turizma, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku uĉinkovitost, HAMAG Bicro, Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama, Hrvatskim 

šumama, Upravi Jadrolinije, Agenciji za obalni linijski pomorski promet, Dubrovaĉko-

neretvanskoj ţupaniji, Trgovaĉkom sudu u Splitu, OTP i HPB banci i Hrvatskoj pošti. 

  

 Općinski naĉelnik je svakodnevno primao stranke radi rješavanja problematike iz 

djelokruga Općine, poduzeća u vlasništvu Općine i dugih fiziĉkih i pravnih osoba.  

 

 Javnost rada osigurana je objavom akata u Sluţbenom glasniku Općine Lastovo, kao i 

dostavom istih Središnjem katalogu sluţbenih dokumenata Republike Hrvatske, na web 

stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr, na oglasnoj ploĉi Općine Lastovo, na sjednicama 

Općinskog vijeća te u komunikaciji sa strankama. 

 

 U organizaciji i suorganizaciji Općine Lastovo obiljeţeni su: 

- 536. Lastovski poklad (oţujak 2019.), 

- Dan Općine Lastovo (rujan 2019.), 

- turistiĉko ljeto 2019. godine. 

  

 U prostorijama Općine Lastovo kroz izvještajno razdoblje odrţani su uredovni dani 

Centra za socijalnu skrb Korĉula, LAG-a 5 te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju. 

  

 Općinski naĉelnik je u izvještajnom razdoblju prisustvovao sjednicama Općinskog 

vijeća, Otoĉnog vijeća, skupštine NPKLM-a te predsjedao Skupštinom i Turistiĉkim vijećem. 

 

 Prijavljeni projekti i programi za izvještajno razdoblje: 

- Prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru - UreĊenje šetnica te plaţa 

Jurjeva luka, Korita, Pasadur (Borova) i Skrivena Luka – DNŢ - oţujak 2019. godine 

- Prijava za sufinanciranje projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa       

ujednaĉavanja standarda vodoopskrbe – DNŢ – oţujak 2019. godina 

- WiFi 4 EU – Promicanje internetske povezanosti u lokalnim zajednicama – travanj 

2019. godine  

- 3.1.1. Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo – 

UreĊenje dvorišta te fasade Djeĉjeg vrtića „Lastavica“ – LAG 5 – lipanj 2019. godine 

- Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. 

godinu – Ministarstvo kulture –listopad 2019. 

 

 Općina Lastovo je u izvještajnom razdoblju prihvatila partnerstvo za natjeĉaje s 

Udrugom „Val“ Lastovo, Udrugom za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobriĉević. 

 

 Ostale aktivnosti kroz izvještajno razdoblje: 

- Sjednica Vlade RH – Odluka o natjeĉaju za T1 i LNT 

- Ugovori o darovanju nekretnina, 

- izraĊen Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa, 

- Odluka Skupštine NPKLM vodovoda o preuzimanju sustava javne vodoopskrbe i 

sustava javne odvodnje u Općini Lastovo, 

http://www.lastovo.hr/
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- odrţane dvije sjednice Povjerenstva po natjeĉaju za T1 i LNT, 

- provedena jednostavna nabava za predmet nabave Radovi rušenja, demontaţe i 

hidroizloaterski radovi - Dom mladih Ubli - radovi izvršeni, 

- provedena javna nabava za radove GraĊevinske sanacije i konzervatorsko – 

restauratorskih radova – crkva Sv. Mihovila, 

- odrţana sjednica Stoţera civilne zaštite pred protupoţarnu sezonu, 

- redovito odrţavani sastanci Povjerenstva za provedbene aktivnosti za turistiĉku i 

protupoţarnu sezonu 2019., 

- sufinanciranje udruga na podruĉju Općine Lastovo, 

- sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva, 

- Ministarstvu drţavne imovine dostavljen Katalog neriješenih predmeta, 

- zahvati na komunalnoj infrastrukturi: Lokacijska dozvola „Zaklopatica“ 2, 

- sanacije na pomorskom dobru, 

- odrţan sastanak na temu banke u pošti s HPB d.d., 

- postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĊenja Općine Lastovo. 

 

 

III. ZAKLJUČAK 

 

Izvješće o radu Općinskog naĉelnika Općine Lastovo za razdoblje 1. sijeĉnja do 31. 

prosinca 2019. godine sadrţi prikaz poslova i zadataka iz nadleţnosti Općinskog naĉelnika 

kao izvršnog tijela Općine Lastovo.  

Općinski naĉelnik svoju funkciju obavlja profesionalno, a dio povjerenih zadataka iz 

djelokruga Općinskog naĉelnika obavlja i zamjenica Općinskog naĉelnika koja svoju duţnost 

obavlja volonterski. 

 

 

 

 

 

 


